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Делатност Центара за породични смештај деце и омладине

Делатност Центара за породични смештај деце и омладине током 2010. године
била je регулисана Законом о социјалној заштити и обезбеђењу социјалне
сигурности грађана Републике Србије. Чланом 82. наведеног закона дефинисано je
да Центар за породични смештај организује и непосредно врши смештај у друге
породице децу без родитељског старања, врши увид у рад и пружа стручну помоћ
породици којој је дете поверено на збрињавање и васпитање све док се не
обезбеде услови за његов повратак у сопствену породицу, односно до
оспособљавања за самосталан живот и рад.
Осим Центра за породични смештај деце и омладине Београд и Центра за
породични смештај деце „Рада Младеновић – Ђулић Црна“, Милошевац, који су до
краја 2010.године биле једине установе које обављају ову делатност, доношењем
новог Закона о социјалној заштити (објављеног у Службеном гласнику РС број
24/2011 oд 04.04.2011) и нове Одлуке о мрежи установа за смештај корисника
(објављене у Службеном гласнику РС број 98/2010 дана 24.12.2010. године)
предвиђа се формирање следећих Регионалних центара за породични смештај:







Центар за породични смештај деце и омладине Бела Црква
Центар за породични смештај деце и омладине Ниш
Центар за породични смештај деце и омладине Крагујевац
Центар за породични смештај деце и омладине Нови Сад
Центар за породични смештај деце и омладине Суботица
Центар за породични смештај деце и омладине Ђуприја

Центар за породични смештај деце и омладине Београд је основан Одлуком о
оснивању центра (објављене у Службеном гласнику РС број 58/2008) са улогом да
организује и непосредно врши смештај деце и омладине без родитељског старања
и деце ометене породичним приликама, деце ометене у развоју и деце са
поремећајем понашања у хранитељске породице, да врши увид у рад и пружа
стручну помоћ хранитељским породицама којима су деца поверена на
хранитељство.
Центар координира рад и пружа стручну помоћ центрима за социјални рад у
обављању послова хранитељства ( до формирања Центара за породични смештај
по регионима), организује едукације стручних радника, води базу података о
хранитељству, врши анализе и истраживања резултата заштите деце применом
хранитељства као мере заштите и организује активности за промоцију, развој и
унапређење хранитељства.
Центар за породични смештај деце и омладине „Рада Младеновић-Ђулић,
Црна“ Милошевац, основан је 1931. године.
Установа је основана као „дечја колонија“ чији је основни задатак био здравствена
заштита деце без родитељског старања.
Од 1963. године установа ради као центар за породични смештај деце, а до
доношења новог нормативног оквира делатност Центра се одвијала на основу
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Одлуке о мрежи установа социјалне заштите за смештај корисника из 2008.године
(Службени гласник РС, број 51/08 од 12.05.2008.године)

Подаци о пружаоцима услуга
У Табели бр.1 дат је приказ основних података о пружаоцима услуга. Капацитет
Центара за породични смештај деце и омладине није ограничен, а укупан број
деце на породичном смештају у току 2010. године био је 757 (на дан 31.12.2010.
године тај број износи 678)
Табела бр. 1

Основни подаци о установи

Основни подаци о установи
Укупан број
Нови
деце
корисници
Организациона јединица
Капацитет
(1.1.2010. у 2010.
31.12.2010.)
години
није
Укупно
757
83
ограничен

Број деце
на дан
31.12.2010.
678

Иако је број деце у хранитељским породицама значајно порастао у последње две
године и приближио се цифри од преко 4000 деце, када је реч о Центрима за
породични смештај, укупан број деце се није значајније мењао у односу на
претходну годину. Наиме, у 2009. години тај број је износио 743 деце, што значи да
се у односу на претходну годину повећао за само 14 деце.

Табела бр. 2

Подаци о опреми
Подаци о опреми
Стање на Потребно
дан
за
31.12.2010. набавку
39
4
1
1
40
5
4
1
0
1
0
0
0
0
4
2

Опрема
Рачунари (радне станице)
Рачунари (сервери)
Укупно рачунара
Путничка возила
Комби возила
Санитетска возила
Остала возила
Укупно возила

4

Центри за породични смештај деце располажу опремом која броји 40 рачунара и 4
путничка возила. У циљу унапређења квалитета рада Центри су изразили потребу
за набавком још 5 рачунара, 1 путничког и 1 комби возила.
Центри за породични смештај деце и омладине су у току 2010. године добили
донације у укупном износу од 2.993.158,96 динара. Донације се односе на набавку
једног возила, рачунарске опреме, средства за изградњу новог објекта и улагања у
инвестиционо одржавање, помоћ у набавци хране, одеће и новогодишњих поклона
за децу.
Табела бр. 3 Кадровска структура
Број и структура запослених на дан 31.12.2010.
Укупан број
Стварно запослени према извору
Назив радног места
извршилаца
финансирања
(пр. директор,
Буџет
стручни радник,
По
Стварно
Буџет
локалне
васпитач,
Установа РЗЗО
самонеговатељица и сл.) нормативу запослени Републике
управе
Руководећи радници
5
5
5
0
0
0
- укупно
Стручни радници 23
19
19
0
0
0
укупно
Административни
5
5
5
0
0
0
радници - укупно
Технички радници 5
5
5
0
0
0
укупно
Укупан број
38
34
34
0
0
0
запослених
Број и структура запослених је непромењена у односу на претходну годину. Број
запослених износи 34, што је мање у односу на број предвиђен нормативом (38).
Више од половине укупног броја запослених (55,88%) чине стручни радници.
Њихов број је такође мањи од броја предвиђеног нормативом. Наиме, има 19
стручних радника, а предвиђено је 23. Сви запослени су финансирани из буџета
Републике.
Центри су нагласили неопходност повећања броја запослених и то, пре свега,
стручних радника, односно саветника за хранитељство. Осим тога, Центар за
породични смештај Милошевац има потребу и за запошљавањем правника и
лекара педијатра.
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Подаци о корисницима
Табела бр. 4 Родна и старосна структура корисника
Структура деце и младих према узрасту и полу
Дечаци
Девојчице
Укупан
Укупан
Узраст
број у Број на дан број у Број на дан
31.12.2010.
31.12.2010.
2010
2010.
години
години
До 11
6
6
8
6
месеци
Од 1 до 2
8
8
9
9
године
Од 2 до 3
16
14
10
10
године
Од 4 до 7
50
46
69
63
година
Од 8 до 15
194
176
189
173
година
Од 16 до 18
53
51
53
48
година
18 година и
42
31
50
37
више
Укупно
369
332
388
346

Укупно
Укупан
број у
2010.
години

Број на дан
31.12.2010.

14

12

17

17

26

24

119

109

383

349

106

99

92

68

757

678

Када је реч о старосној структури корисника (Табела бр.4), више од половине
укупног броја деце (50,60%) припада основношколском узрасту, тј. узрасту од 8 до
15 година. Након тога, приближно исти број деце је на узрасту од 4 до 7 (15,72%) и
од 16 до 18 година (14,00%). Најмањи проценат деце је на раном узрасту до 4
године (7,53%), док број деце старије од 18 година износи 92, што чини 12,15% од
укупног броја.
Подаци приказани у Табели бр. 4 показују да је родна структура деце
уравнотежена, односно да је приближно исти број дечака - 369 (48,75%) и
девојчица – 388 (51,25%).
Уколико податке за 2010. годину упоредимо са подацима за 2009. годину, можемо
закључити да није дошло до значајнијих промена у погледу родне и старосне
структуре деце на хранитељству, будући да је и у 2009. години био уједначен број
дечака и девојчица и да је највећи број деце припадао основношколском узрасту
(47,38%).

6

Табела бр. 5 Структура корисника према дужини боравка у
хранитељским породицама
Структура деце и младих према дужини боравка
у хранитељским породицама
Укупан број
Број деце на
Дужина боравка
деце у 2010.
дан 31.12.2010.
Број
%
Број
%
До 6 месеци
44
5,81
37
5,46
Од 7 до 12 месеци
46
6,08
60
8,85
Од 2 до 6 година
412
54,43
363
53,54
Од 7 до 12 година
209
27,61
180
26,55
Од 13 до 18 година
42
5,55
35
5,16
19 и више година
4
0,52
3
0,44
Укупно
757
100,00
678 100,00

Према подацима о дужини боравка у хранитељским породицама (Табела бр.5)
уочљиво је да је више од половине укупног броја деце (54,43%) на смештају од 2
до 6 година, док је 27,61% деце користи овај вид смештаја од 7 до 12 година. Ови
подаци не указују на значајније промене у погледу структуре корисника према
дужини боравка у хранитељским породицама, будући да је и током 2009. године
највећи проценат деце (48,86%) био смештен у хранитељској породици од 2 до 6
година, док је од 7 до 12 година овај вид смештаја користило 21,40% укупног броја
деце.
Ови подаци потврђују да се хранитељство и даље, у највећој мери, користи као
дугорочни облик заштите деце, будући да је и током 2009. и у 2010. години преко
80% деце било смештено у хранитељску породицу две и више година (у 2009. тај
број износи 610 или 82,09%, а у 2010. години 667 или 88,11%) .

Табела бр. 6 Структура корисника према доминантном разлогу смештаја
Структура деце и младих према доминантном разлогу смештаја
Укупан број деце
Број деце на
у 2010.
дан 31.12.2010.
Разлог смештаја
Број
%
Број
%
Родитељи умрли
101
13,34
89
13,13
Родитељи непознати
4
0,53
4
0,59
Родитељи потпуно лишени родитељског
98
12,95
64
9,44
права
Родитељи делимично лишени родитељског
43
5,68
38
5,60
права
Родитељи лишени пословне способности
47
6,21
46
6,78
Родитељи спречени да врше родитељску
137
18,09
119
17,55
дужност
Неадекватно родитељско старање
327
43,20
318
46,90
Укупно
757
100,00
678 100,00
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Анализа доминантних разлога смештаја деце у хранитељску породицу (Табела
бр.6) показује да највећи број деце – 327 (43,20%) припада групацији деце о
којима се родитељи не старају или се нису старали на адекватан начин.
Други најчешћи разлози за смештај на хранитељство су деца чији су родитељи
спречени да врше родитељску дужност (18,09%), деца чији су родитељи умрли
(13,34%) и она чији су родитељи потпуно лишени родитељског права (12,955%).
Најмањи проценат деце на хранитељству (0,53%) чине деца чији су родитељи
непознати.
Табела бр.7 Структура корисника према средини из које су дошли
Структура деце и младих према средини из које су дошла
Укупан број
деце у 2010.
Деца и млади дошли из
Број
%
Биолошке породице
392
51,78
Усвојитељске породице
0
0,00
Друге хранитељске породице
40
5,28
Дома
237
31,31
Завода за васпитање
2
0,26
Здравствене установе
59
7,79
Са улице
3
0,40
Остало
24
3,17
Укупно

757

100,00

Број деце на
дан 31.12.2010.
Број
%
340
50,15
0
0,00
34
5,01
226
33,33
0
0,00
51
7,52
3
0,44
24

3,54

678

100,00

Када посматрамо податке везане за структуру корисника према средини из које су
дошли (Табела бр.7) можемо закључити да више од половине укупног броја деце у
хранитељске породице (51,78%) долази из својих биолошких породица. Значајан је
и број деце и младих који је дошао из установе за смештај, њих 237 или 31,31%.
Податак о деци која су смештена из здравствених установа (59 или 7,79%)
углавном се односи на бебе, које се у све већем броју у хранитељске породице
смештају директно из породилишта.
Број деце која су у досадашњој заштити мењала хранитељску породицу је 40
(5,28%). Праћењем рада хранитељских породица утврђено је да један број
хранитељских породица не испуњава ни минимум неопходних стандарда за
бављење хранитељством. Један број деце је већ измештен из таквих
хранитељских породица, а за остале се чека одлука органа старатељства о
неопходности премештаја.
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Табела бр. 8 Деца и млади са инвалидитетом на хранитељству
Деца и млади са инвалидитетом у хранитељским породицама
Укупан број деце
Број деце на
у 2010.
дан 31.12.2010.
Врста посебне потребе
Број
%
Број
%
Категорисани као деца лако ометена у
76
58,02
70
56,45
менталном развоју
Категорисани као деца умерено ометена у
4
3,05
3
2,42
менталном развоју
Остала деца
категорисана као
Степен ометености
деца ометена у
0
0,00
0
0,00
није наведен
менталном
развоју
Деца са саоштећењима чула вида 5,34
5,65
категорисана
7
7
Деца са оштећењима чула слуха 0,00
0,00
категорисана
Деца са оштећењима гласа и говора
16
12,21
16
12,90
Деца са телесним инвалидитетом
3
2,29
3
2,42
Хронично
Назив обољења
13
9,92
12
9,68
оболела деца
Није наведено
Деца категорисана као вишеструко ометена
12
9,16
12
9,68
у развоју
Укупно
131
100,00
124 100,00

У 2010. години у хранитељским породицама било је 131 дете са инвалидитетом
(Табела бр.8), што чини 17,31% укупног броја деце.
Најчешћи облик инвалидитета је лака ометеност у менталном развоју (58,02%),
али није занемарљив ни проценат деце са оштећењима гласа и говора (12,21%),
хронично оболеле деце (9,92%) и деце вишеструко ометене у развоју (9,16%).
Као одговор на потребе смештаја деце са инвалидитетом у хранитељске
породице током 2010. године је посебна пажња посвећена смештају деце са
тешкоћама у развоју и активностима на успостављању специјализованог
хранитељства. Вршене су посебне припреме деце и хранитеља, акредитована су
четири програма допунске обуке за хранитеље који се припремају за прихват ове
деце. Обезбеђена је и материјална подршка породицама, као и терапеути који су
посебно ангажовани као подршка породицама у периоду прилагођавања.
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Табела бр. 9 Образовна структура корисника
Структура деце и младих према образовном статусу
Укупан број деце
Број деце на
у 2010.
дан 31.12.2010.
Образовни статус
Број
%
Број
%
Предшколски узраст - не похађа
89
11,76
79
11,65
предшколску установу
Предшколски узраст - похађа предшколску
80
10,57
78
1,50
установу
Редовна основна школа
308
40,69
287
42,33
Средња школа
128
16,91
114
16,81
Школа за основно образовање одраслих
4
0,53
2
0,29
Разне врсте курсева
6
0,79
6
0,88
Специјална основна школа
61
8,06
58
8,55
Специјална средња школа
12
1,59
8
1,18
Студенти
42
5,55
36
5,31
Оспособљени који траже посао
17
2,25
5
0,74
Оспособљени - запослени
0
0,00
0
0,00
Напустили школовање - неоспособљени
10
1,32
5
,74
Укупно
757
100,00
678 100,00
У складу са подацима из Табеле бр.4 у којој је приказана узрасна структура деце
на хранитељству, највећи број деце је основношколског узраста – 50,59%. Када
погледамо образовну структуру корисника (Табела бр.9) може се видети да 97,39%
деце овог узраста похађа редовну основну или специјалну основну школу, док је
њих 4 у школи за основно образовање одраслих. У редовну средњу и специјалну
средњу школу иде укупно 140 деце или 18,49% од укупног броја деце, док студенти
чине 5,55 %. Упркос подршци Центара деци и младима у активностима везаним за
процес образовања, у 2010. години је десеторо деце напустило школовање.

Табела бр.10.

Структура корисника према начину одржавања личних
односа са родитељима и блиским особама

Структура деце и младих према начину одржавања личних односа са родитељима
и другим нарочито блиским особама
(односи се на све кориснике, без обзира да ли је одржавање личних односа
уређено судском одлуком или не)
Број деце на
дан 31.12.2010.
Начини одржавања личних односа
Број
%
Редовно контактира и проводи викенде и празнике у породици
55
8,11
Редовно има контакте са родитељима у ХП (најмање једном месечно)
77
11,36
Повремено контактира са родитељима (ређе него једном месечно, али
114
16,81
постоји континуитет контакта)
Нема редовне контакте са родитељима, али редовно контактира са
78
11,50
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другим блиским особама
Ретки контакти, без предвидљиве динамике (са родитељима или
другим блиским особама)
Родитељи или блсике особе се само телефоном интересују за дете
Без контаката
Контакти забрањени одлуком суда
Укупно

86

12,68

48
211
9
678

7,08
31,12
1,33
100,00

На основу података приказаних у Табели бр.10, који се односе на структуру
корисника према одржавању личних односа са родитељима и блиским особама,
може се видети да само 8,11% деце и младих одржава редовне контакте и
проводи викенде и празнике у породици. Редовне контакте са родитељима у
оквиру хранитељске породице има 11,36% деце и младих, док је нешто већи
проценат (16,81%) деце која повремено контактирају са родитељима, тј. код којих
постоји континуитет у контактима, али је учесталост виђања мања од једном
месечно.
Највећи проценат деце и младих на хранитељству (31,12%) је без икаквог контакта
са породицом порекла.
Објашњење да више од половине укупног броја деце на хранитељству нема
никакав контакт са родитељима, или су ти контакти ретки и без предвидљиве
динамике, делимично лежи и у погрешно усвојеном мишљењу да контакти са
родитељима могу да отежају прилагођавање детета новој породици. Тек у
последњих неколико година се интензивније ради на превазилажењу оваквог
схватања, јер се показало да контакти са блиским особама и очување дететовог
идентитета дају позитивне ефекте на његово прилагођавање. У том смислу
неопходне су додатне обуке и саветодавни рад, не само са родитељима и
хранитељима, већ и стручним радницима који са њима раде.
Табела бр. 11

Структура корисника према старатељској заштити

Структура деце и омладине према старатељској заштити
на дан 31.12.2010.
Број корисника
под
Вршилац дужности старатеља
старатељством
Број
%
Сродник или друга блиска особа
100
14,75
Хранитељ
130
19,17
Непосредно старатељство
346
51,03
Колективни старатељ
0
0,00
Није под старатељством
102
15,04
Укупно
678
100,00
Подаци о структури корисника према старатељској заштити (Табела бр.11) говоре
да је више од половине укупног броја деце (51,03%) под старатељством стручних
радника надлежног центра за социјални рад, што је био случај и током 2009.
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године. У односу на претходну годину, смањио се проценат деце код којих је
сродник или друга блиска особа вршилац дужности старатеља (са 30,71% у 2009.
на 14,75% у 2010.), док се повећао проценат деце која су под старатељством
хранитеља (са 6,08% на 19,17%). Како је, у највећем броју случајева, реч о
сродничким хранитељским породицама, сумарни подаци о броју сродника који
врше дружност старатеља нису битније измењени, иако се тако чини на основу
изнетих података. У току 2010. године, у хранитељским породицама није било деце
која су под колективним старатељством. Број оних који нису под старатељством
(102 или 15,04%) углавном се односи на младе који су пунолетни.
Табела бр.12 Структура корисника према разлогу престанка смештаја
Структура деце и младих према разлогу престанка смештаја у хранитељској
породици
Разлог престанка смештаја
Број
%
Вратили се у биолошку или сродничку породицу у 2010.
12
14,29
Оспособљени за самосталан живот у 2010
25
29,76
Премештени у другу установу у 2010.
8
9,52
Усвојени у 2010
10
11,90
Премештени у другу хранитељску породицу у 2010
13
15,48
Напустили хранитељску породицу у 2010. из неког другог
16
19,05
разлога
Укупно
84 100,00
Подаци приказани у Табели бр.12 показују да је током 2010. године 84 деце
напустило хранитељску породицу. Разлози престанка смештаја могу бити
разнородни, а сврха хранитељства је остварена у случајевима када смештај
престаје повратком детета у биолошку или сродничку породицу (што је случај са 12
деце у 2010. години), или оспособљавањем младих за самостални живот (25
младих у 2010. години). Такође, 11,90% деце је напустио хранитељску породицу
због усвојења, што се такође може третирати као позитивно решење за дете, које
је на тај начин трајно збринуто у породичном окружењу. Ипак, за један број деце
која су напустила хранитељску породицу у току 2010. године, разлози престанка
смештаја су: премештај у другу установу (9,52%) или премештај у другу
хранитељску породицу (15,48%). Известан проценат деце и младих (19,05%) је
напустио хранитељску породицу из неких других разлога, као што су: заснивање
брачне или ванбрачне заједнице, пресељење, смрт хранитеља и ср.

Подаци о хранитељима
У 2010. години 468 хранитељских породица је на смештају имало од једног до
четворо деце. (Табела бр.13). Највећи број породица (60,04%) имао је једно дете,
док је проценат породица са двоје деце готово упола мањи (33,33%). Породице
које на смештају имају троје деце чине 6,41% укупног броја хранитељских
породица, док само једна хранитељска породица (0,22%) има четворо деце.
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Подаци о броју деце у хранитељским породицама у 2010. години нису битније
другачији од података за 2009. годину у којој је број породица са једним дететом
чинио више од половине укупног броја породица (58,75%).
Табела бр.13 Број деце у хранитељској породици
Подаци о хранитељским породицама које имају децу на смештају
на дан 31.12.2010. године.
Укупан
Број деце у хранитељској породици
број
Са једним дететом
281
Са двоје деце
156
Са троје деце
30
Са четворо деце
1
Укупан број хранитељских породица
468

Из приказаних података се може закључити да је број деце у хранитељским
породицама у складу са стандардом прописаним Правилником о хранитељству
(бр.110-00-00032/08-20, објављен у Службеном гласнику РС број 6 од 8. априла
2008. године), који налаже да у породици не може бити више од троје деце,
односно двоје са посебним потребама. Правилник омогућава изузетак да породица
на смештају има четворо деце када је реч о браћи и сестрама.
Укупан број хранитељских породица, које имају општу подобност за хранитељство,
а немају дете на смештају на крају 2010. године је износио 30.
Табела бр.14

Образовна структура хранитеља
Образовна структура хранитељских породица које
имају децу на смештају
Стручна спрема

Без основне школе до нивоа четири разреда ОШ
ОШ
ССС
ВШС
ВСС
Укупно хранитељских породица

Укупан
број
27
179
215
27
20
468

Према подацима представљеним у Табели бр.14 може се видети да у погледу
образовне структуре доминирају хранитељи са завршеном средњом школом
(45,94%). Нешто је мањи проценат хранитеља са завршеном основном школом
(38,25%), док је идентичан број оних који немају завршену основну школу и оних
који имају вишу школу (27 или 5,77%). Најмањи број хранитеља има високу стручну
спрему (4,27%).
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Уколико ове податке упоредимо са подацима везаним за образовну структуру
хранитеља од пре две године, можемо закључити да је дошло до позитивних
помака у смислу повећања учешћа хранитеља са средњим образовањем (у 2008.
години било их је 39,60%) и смањења броја оних са завршеном основном школом
(у 2008. њих је било 54,30%)
Подаци у Табели бр.15, везани за старосну структуру хранитеља, показују да
највећи број хранитеља има између 40 и 50 година и да они чине више од
четвртине укупног броја хранитеља (25,85%). Након тога следе хранитељи који
имају од 51 до 55 година (20,94%) и они између 56 и 60 година (17,52%). Број
хранитеља млађих од 40 година износи 83 или 17,74% и он је приближно исти
броју хранитеља старијих од 60 година којих има 84 или 17,95%.
С обзиром да подаци везани за дужину боравка деце у хранитељској породици
(Табела бр. 5) показују да се хранитељство користи као дугорочни облик заштите
деце, оваква старосна структура, где је 82,26% хранитеља старије од 40 година, је
релативно неповољна. Ипак, треба имати у виду и узраст деце на хранитељству и
чињеницу да је мање од четвртине укупног броја деце предшколског узраста,
(23,25%), односно да је већина деце школског узраста или је реч о адолесцентима,
што овакву старосну структуру хранитеља чини прихватљивијом. Када је реч о
хранитељима који имају преко 70 година, који чине 2,56% укупног броја хранитеља,
треба рећи да су то углавном сродници, тј. бабе и деде који брину о својим
унуцима.

Табела бр. 15

Старосна структура хранитеља

Старосна структура хранитељских породица које имају децу на смештају
Укупан
Старосна доб
број
До 25 година
1
Од 26 до 30 година
11
Од 31 до 40 година
71
Од 41 до 50 година
121
Од 51 до 55 година
98
Од 56 до 60 година
82
Од 61 до 65 година
48
Од 66 до 70 година
15
Преко 70 година
21
Укупно хранитељских породица
468
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Подаци о програмима рада са децом и хранитељима

У 2010. години у програме рада са децом и хранитељима било је укључено укупно
417 корисника.
Програми намењени деци осмишљени су у складу са њиховим потребама и били
су усмерени на различите области живота у оквиру којих им је била потребна
додатна подршка, као што су: усвајање концепта ефикасног учења и
превазилажење тешкоћа у савладавању наставног градива; програми
професионалне оријентације, развијање комуникацијских вештина у циљу
спречавања неспоразума и ефикасног решавања конфликата, усвајање здравих
животних навика у циљу превенције болести и др.
Када је реч о хранитељима, осим програма припреме за хранитељство и
развијања компетенција хранитеља за задовољавање развојних потреба детета,
као што су акредитовани програми „Сигурним кораком до хранитељства“ и „Прајд –
програм обуке хранитеља“, они су похађали и едукације везане за примену нових
стандарда за хранитељство, примене информатора о детету „Мој животни пут“ и
заједно са децом учествовали у програмима здравственог образовања.
Деца и хранитељи су у значајном броју учествовали у разноврсним културнозабавним програмима (223), док је релативно мали број био укључен у програме
подршке осамостаљивању (70), као и у различите облике радионичарског рада
(63).
Из Табеле бр. 16 се може видети да је навећи проценат корисника (86,16%) у
наведене програме био укључен повремено.
Табела бр.16

Програми рада са децом и хранитељима

Програми рада са децом и хранитељима, програми подршке
осамостаљивању младих, културно-забавни садржаји, спортскорекреативни садршаји, радионице, секције и друго
Број корисника
укључених у програм у
Назив програма
2010.
Стално
Повремено
укључени укључени
Програми рада са децом и хранитељима
107
310
Програми подршке осамостаљивању
0
70
Културно забавни садржаји
0
223
Радионичарски рад
0
63
Ангажованост у секцијама
0
0
Укупно
107
666
У складу са политиком Центара да самостално раде на креирању нових програма у
циљу унапређења квалитета рада, полазећи од потреба деце, хранитеља, али и
запослених у 2010. години, Центар за породични смештај деце и омладине
Београд је акредитовао четири програма обуке. Реч је о програмима усмереним на
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потстицање специјализованог хранитељства. У Табели бр.17 дат је преглед броја
учесника наведених програма.

Табела бр.17

Нови програми у 2010. години

Корисници нових програма који се разликују у установи
(укупан број корисника у 2010. години)
Назив програма
Програм припреме и подршке хранитељским породицама за бригу
о бебама/малој деци
Припрема и подршка хранитељској породици за прихват детета са
умереном ометеношћу у менталном развоју
Припрема и подршка хранитељским породицама за прихват детета
са Даун синдромом
Ургентно хранитељство – подршка деци и младима у кризним и
трауматским ситуацијама
Укупно

Број
корисника
92
95
85
90
362

Од укупно 362 учесника ових програма обуке у 2010. години, било је 179
професионалаца и 183 хранитеља.
Овом броју би требало додати и број од укупно 247 учесника нових програма, од
којих неки нису акредитовани у систему социјалне заштите, као што је нпр. обука
везана за утицај опијата на организам (укупно 120 учесника). Значајан број
хранитеља и запослених је похађао програме везане за заштиту деце од
злостављања и занемаривања (110).
У центрима за породични смештај у 2010. настављена је реализација пројеката
започетих у 2009. години, а реализована су и два нова пројекта. Укупна вредност
реализованих пројеката износи 16.659.708 динара.

Реч је о пројектима:
 «Деци је место у породици» ( унапређивање система хранитељства у
Србији у оквиру пројекта «Трансформација резиденцијалних установа за
децу и развој одрживих алтернатива»), у организацији УНИЦЕФ-а, уз
финансијску помоћ Европске уније
 «Посебна нега за посебне потребе» у организацији UK Save the Children
који кофинансира Европска унија
 “Превенција ХИВ-а и едукација о животним вештинама», који се реализује
у сарадњи са Центром за заштиту одојчади, деце и омладине, а
финансира га Министарство здравља
 «Помоћ у учењу деци ромског порекла на хранитељству», финансиран од
стране Секретаријата за социјалну заштиту Града Београда
 «Превенција код деце са посебним потребама», коју је Центар за
породични смештај Милошевац реализовао у сарадњи са НВО »Фамилиа»
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Резиме


Пружаоци услуга

Капацитет Центара за породични смештај деце и омладине није ограничен, а
укупан број деце на породичном смештају у току 2010. године је био 757 деце.
Центри располажу опремом која броји 40 рачунара и 4 путничка возила. У циљу
унапређења квалитета рада Центри су изразили потребу за набавком још 5
рачунара, 1 путничког и 1 комби возила.
Број запослених износи 34, што је мање у односу на број предвиђен нормативом
(38). Центри су нагласили неопходност повећања броја запослених и то, пре свега,
стручних радника, односно саветника за хранитељство.


Корисници услуга

Када је реч о старосној структури корисника, више од половине укупног броја деце
(50,60%) припада основношколском узрасту, тј. узрасту од 8 до15 година. 97,39 %
деце овог узраста похађа редовну основну или специјалну основну школу, док је
њих четворо уписано у школу за основно образовање одраслих.
Родна структура деце је уравнотежена, односно има приближно исти број дечака
(48,75%) и девојчица ( 51,25%)
17,31% од укупног броја деце на хранитељству чине деца са инвалидитетом, а
најчешћи облик инвалидитета је лака ометеност у менталном развоју (56,02%).
Више од половине укупног броја деце (54,43%) је на смештају у хранитељској
породици од 2 до 6 година.
Највећи број деце (51,78%) у хранитељске породице долази из својих биолошких
породица. Превасходно је реч о деци о којој се родитељи не старају или се нису
старали на адекватан начин.
Највећи проценат деце и младих на хранитељству (31,12%) је без икаквог контакта
са породицом порекла, а више од половине укупног броја деце (51,03%) је под
старатељством стручних радника надлежног центра за социјални рад.
Најчешћи разлог престанка смештаја је оспособљавање младих за самостални
живот (29,76%). Сврха хранитељства је остварена и за 14,29% деце која су се
вратила у биолошку породицу, као и 11,90% деце која су усвојена током 2010.
године. Ипак, за нешто мање од половине укупног броја деце која су напустила
хранитељску породицу (44,05%) разлог престанка смештаја је премештај у другу
установу или премештај у другу хранитељску породицу, као и други разлози попут
заснивања брачне или ванбрачне заједнице или смрти хранитеља.
Највећи број хранитељских породица је на смештају имало једно дете (60,04% од
укупно 468 хранитељских породица)
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Више од четвртине укупног броја хранитеља је старости од 41 до 50 година , са
завршеном средњом (45,94%) или основном школом (38,25%).


Програми рада са децом и хранитељима

У 2010. години у програме рада са децом и хранитељима било је укључено укупно
417 корисника.
Програми намењени деци осмишљени су у складу са њиховим потребама и били
су усмерени на различите области живота у оквиру којих им је била потребна
додатна подршка. Када је реч о хранитељима, осим програма припреме за
хранитељство и развијања компетенција хранитеља за задовољавање развојних
потреба детета, они су похађали и едукације везане за примену нових стандарда
за хранитељство, примене информатора о детету „Мој животни пут“ и заједно са
децом учествовали у програмима здравственог образовања. Деца и хранитељи су
у значајном броју учествовали у разноврсним културно-забавним програмима, док
је релативно мали број био укључен у програме подршке осамостаљивању, као и у
различите облике радионичарског рада .
Када је реч о новим програмима, највећи број корисника (хранитеља и стручних
радника) је похађао акредитоване програме обуке чији садржаји се односе на
област специјализованог хранитељства.
Закључак
Када је реч о пружаоцима услуга, чињеница да је број запослених у Центрима за
породични смештај деце и омладине мањи од броја предиђених нормативом
указује на неопходност повећања броја, пре свега, стручних радника у циљу
унапређења квалитета заштите деце у хранитељским породицама. Закон о
социјалној заштити, као и доношење нове Одлуке о мрежи установа за смештај
корисника чине добар оквир за унапређење рада Центара за породични смештај
деце и омладине, па се очекује да ће у наредном периоду доћи до позитивних
помака и у погледу броја и структуре запослених, а тиме и до унапређења
квалитета породичног смештаја. Ту се, пре свега мисли, на повећање броја
хранитељских породица и деце обухваћене овом мером заштите, смањење броја
деце у установама, подизање компетенција хранитеља, развијање различитих
видова специјализованог хранитељства, организовање разноврсних активности за
промоцију, развој и унапређење хранитељства и др.
Када су у питању корисници услуга, може се закључити да није било значајнијих
промена у односу на њихов број и основне карактеристике у односу на предходну
годину. За највећи број деце хранитељство и даље представља дугорочни вид
заштите, а податак да већина њих нема никакве контакте са биолошком
породицом, иако више од половине долази из ових породица, указује на
неопходност додатних напора на успостављању веза са родитељима и другим
блиским особама У том смислу неопходне су додатне обуке и саветодавни рад, не
само са родитељима и хранитељима, већ и стручним радницима који са њима
раде. Позитивне промене везане за кориснике огледају се у повећању броја деце и
младих који хранитељске породице напуштају због повратка у биолошку или
сродничку породицу или постизањем оспособљености младих за самостални
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живот. Такође, наставља се тренд повећања броја хранитеља са средњим
образовањем у односу на оне са основном школом.
Највећи помак у предходној години учињен је у погледу развоја специјализованог
хранитељства. Посебни резултати се огледају у броју деце са тешкоћама у развоју,
која су смештена у нове, за прихват ове деце обучене хранитељске породице.
Четири акредитована програма из области специјализованог хранитељства током
2010. године је похађало 362 полазника, хранитеља и стручних радника.
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